Kızgın Yağ Isıtma Sistemi

Akıllı Kontrol Sistemi (Operatör Kumandası)

Kızgın Yağ Jeneratörü

Menhol

İkaz Işıkları

Türkiye sprayFALT

Afganistan sprayFALT

Kullanıcılara sağladığı birçok avantaj ve üretim esnekliği
ile kendini kanıtlamış olup tasarımı sayesinde çeşitli
opsiyonlarda kullanılır. Ayrıca otomatik spreyleme ile
optimum miktarda malzeme harcama ve yalıtımlı gövdesi
sayesinde ısıtma masraflarından tasarruf etmesini sağlar.

sprayFALT; yüksek sıcaklık, toz vb gibi zorlu çevre
koşullarında bile üretim kalitesinden ödün vermeyerek
kendini ispatlamış olup aynı zamanda Afganistan’ın
çeşitli yerlerinde yüksek performansı ile problemsiz bir
şekilde hizmet vermektedir.

Ukrayna sprayFALT

Kuveyt sprayFALT

sprayFALT; güvenilirliği, ekonomikliği ve satış sonrası
servisimizle Ukrayna pazarında son yıllarda oldukça tanınır
hale gelmiştir. Kullanım kolaylığı ve hava koşullarına
uyumluluğu sayesinde yabancı yol yapım müteahhitlerinin
favorilerinden olmuştur.

Körfez ülkeleri son yıllarda altyapı projelerine önemli
yatırımlar yapmaktadır, Kuveyt’te asfalt distribütörlüğü
alanında talebin yüksek olduğu ülkelerden biri olarak ön
plana çıkmaktadır. Bu sebeple, sprayFALT yüksek
kalitesiyle vazgeçilmez bir ürün haline gelmiştir.

Azerbaycan sprayFALT

Singapur sprayFALT

Farklı ürünlerimizin de bulunduğu Azerbaycan’da, yol
bakım ve onarım şirketleri tarafından sprayFALT yıllardır
sorunsuz olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ülkenin
farklı bölgelerinde birçok proje gerçekleştirmiş olmamız,
ürünlerimize olan talebi de hızla artırmaktadır.

sprayFALT’ın çekilir tip versiyonu; emülsiyon / bitüm
uygulamalarının yanı sıra farklı işlerde de kullanılabilme
olanağı sağlamaktadır. Ayrıca kullanım kolaylığı ve
sorunsuz çalışması ile çekilir tip sprayFALT, ürün
yelpazesinde ayrı bir yer edinmiştir.

Tank Seviye Göstergesi

Dolum ve Temizleme Borusu
Yüksek verimli kızgın yağ ısıtma sistemi ile güvenli ve
rahat operasyon.
80.000kCal/saat kapasiteli kızgın yağ jeneratörünün
verimliliği ve ısıtma serpantinlerinin özel tasarımı
sayesinde enerji tasarrufu.
Tank içindeki malzemenin sıcaklığının ayarlanabilmesi.
Isıtma sistemini, entegre dizel jeneratörden veya elektrik
şebekesinden çalıştırabilme imkânı.
Polimer modifiyeli bitüm gibi yüksek sıcaklık gerektiren
malzemelerde dahi etkin çözüm.

Sistemin tek personel ile yönetilebilme imkânı sunan;
kullanışlı, kaliteli, dokunmatik ve geniş ekranlı operatör
kumandası.
Anlık spreyleme miktarı, araç hızı ve PTO gibi
parametrelerin kolayca takip edilebilmesi.
Kızgın yağ giriş ve çıkış sıcaklıklarını görüntüleme ve
ayarlayabilme.
Araç hızına göre m² başına istenilen miktarda otomatik
spreyleme sistemi.
Sistematik raporlama ve takip sistemi.

Tank

Hidrolik Pompa ve PTO Bağlantısı

Manuel Boşaltma Vanası
Hidrolik ve bitüm pompalarının çalışmalarına gerek
kalmadan, tankı manuel olarak boşaltabilmek için tankın
arka kısmında kamloklu vana bulunmaktadır.

Kamyonun PTO çıkışı ve hidrolik pompa bağlantısı şaft
aracılığıyla sağlanmaktadır. PTO tahvil oranı ve dönüş yönü
sistem tasarımında belirleyicidir.

Dizel Motor Opsiyonu
Yüksek yoğunluklu taşyünü izolasyonu sayesinde
minimal ısı kaybı.
Tank içinde malzemenin hareketini engelleyen
dalgakıranlar.
Tank üzerinde gravitasyonel boşaltım için manuel
boşaltma vanası.
Şamandıralı seviye göstergesi.

Sprey Bar

PTO'suz kamyon modelleri için dizel motor.
Şasiye kolay montaj ve söküm imkânı.

Opsiyonel Kontrol Ekipmanları
Online takip ve raporlama sistemi
Aracın detaylı konum ve rapor bilgilerine 7/24 uzaktan
erişim.
Kamera sistemi
Makinanın arkasında yer alan kamera ile çevre güvenliği.
Spreyleme
modunda
operasyon
görüntüsünün
kabinden anlık olarak takibi.

Ultrasonik Radar Hız Sensörü

sprayFALT Animasyon

Spreyleme hızının araç hızına göre ayarlanmasını sağlar.

Bitüm Pompası
El Lansı
Manuel spreyleme işlemleri için kamyon ölçülerine göre,
çamurluk üzerine veya arka platformun üzerine
konumlandırılan el lansı ve hortumu.

Standart 3,6 metre olan ve opsiyonel olarak 4,8 metreye
kadar genişletilebilen kızgın yağ ısıtmalı sprey bar.
İstenilen miktarda (kg/m²) hassas serim imkânı.
Kontrol panelinden ayarlanabilir spreyleme yüksekliği ve
genişliği.
Yan bar uzantıların manuel veya otomatik olarak
katlanabilmesi.

Opsiyonel Ekipmanlar
Emülsiyon, bitüm, PMB vb. malzemelerin uygulamaları
için özel çözümler.
Yüksek viskoziteli malzemelere özel spreyleme memeleri.
Malzemelerin bozulmasını (çökmesini) engellemek için
tank içi karıştırıcı.

Hidrolik sistem tarafından tahrik edilen yüksek kapasiteli
bitüm pompası.
Dolum Modu
Temizlik Modu
Sirkülasyon Modu
Boşaltma Modu

Jeneratör (220V)
Sisteme dahil olup kızgın yağ jeneratörü ve kızgın yağ
pompasının çalıştırılması amacıyla kullanılır, bu sayede
ısıtma sisteminin çalışması için kamyonun çalışmasına
gerek yoktur.

sprayFALT
Asfalt Distribütörü

MARINI MAKİNA A.Ș.

Firmamızı, Ocak 2009’da yol yapım ve onarım makinalarının
tasarımını, üre�mini, danışmanlığını, sa�ş sonrası desteğini

sprayFALT

ve yedek parça servis hizme�ni vermek için TEKFALT adıyla
kurduk. Girişimci ve tecrübeli ekibimiz sayesinde adımızı kısa
sürede yurt içi ve yurt dışı pazarında bahse�rmeyi başardık.

sprayFALT’ın kolay nakliyesi

entegre kızgın yağ kazanı ile hızlı ve yüksek
ısıtma performansı sağlayarak, bitüm ve
bitüm

emülsiyonlarının

serilmesinde

hassas, güvenli ve kolay kullanımı garanti

Asfalt Distribütörü

Bunun sonucunda 2011’de MARINI S.p.A ile ortaklık kurup

TEKFALT sprayFALT Asfalt Distribütörü;

etmektedir.

ﬁrma ismini MARINI MAKİNA A.Ş. olarak değiş�rip FAYAT

Sistemdeki

kızgın

yağ

sirkülasyonu sayesinde sprey barında,

GROUP bünyesine ka�ldık. Kazandığımız bu başarılı iş birliği

bitüm pompasında, vanada ve tesisatta;

ile, sağlam kurumsal yapımızı ve sürdürülebilir büyümemizin

tıkanma, donma ve temizleme sorunlarını

temelini oluştururken, üre�m çeşitliliğimizi ve kalitemizi

ortadan kaldırmaktadır.

ar�rarak küresel pazarda büyümeye emin adımlarla devam
etmekteyiz.
Üstü açık 40’ konteyner ile transfer

Ayrıca, TEKFALT ismini, MARINI MAKİNA A.Ş. markası olarak

Bitüm / Bitüm emülsiyon tankı kapasitesi, araç boyutlarına
ve proje ih�yaçlarına bağlı olarak esnek hacme sahip�r.

korumaktayız ve bu gruba ait ürünleri yüksek kalite ve uygun

Yüksek kaliteli entegre kızgın yağ jeneratörü, bitüm pompası,

maliyet ile üretmeye devam etmekteyiz.

vanaları ve ekipmanları ile uzun ömürlü ve problemsiz
kullanım sunar.
PTO’ya bağlı hidrolik pompa ile bağlı bulunduğu hidrolik motor
aracılığıyla tahrik edilen, kapasite ayarlı bitüm pompası.
Bitüm / Bitüm emülsiyonu; emülsiyon yükleme, temizleme,

MARINI MAKINA A.Ş.

sirkülasyon ve boşaltma modları tek bitümlü pompa

1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No: 1

tara�ndan kontrol edilir.

06935 Sincan - Ankara / TURKEY
Tel: +90 (312) 386 33 22

Tır üzerinde standart transfer

Özel olarak tasarlanmış spreyleme memelerine sahip termal

Fax: +90 (312) 386 33 23

yağ sirkülasyon sistemi ile tamamen ısı�labilen, katlanabilen

info@tekfalt.com.tr

ve yüksekliği ayarlanabilen sprey bar; kesin, hassas ve

www.tekfalt.com.tr

homojen spreyleme sağlar.

Coordinates:

Sprey barının özel tasarımı sayesinde 150gr/m²’den 4kg/m²’ye

39,967166, 32,552128

kadar hassas spreyleme imkânı sunar.
PLC entegreli kontrol sistemi ile araç hızı ve pompa debisi
uzaktan kumandada görülebilir, bu sayede birim alana
serilen malzeme miktarı hassas şekilde hesaplanır.
Opsiyonel; 14-26kg/saat kapasitesi aralığında yüksek

TEKFALT İhracat Ağı

5 Kıta
68 Ülke
1500’den Fazla Ürün

basınçlı dizel brülörler.
Kamyon üstü montajı ile kolay nakliye

www.tekfalt.com.tr - info@tekfalt.com.tr

Opsiyonel; PTO’suz araçlar için harici dizel motor.

